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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 24تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

 :أما بعد -صحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل و-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 .لة يف انلارحمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

يف املنصوبات، ذكرنا املفعول به بنوعيه: الظاهر واملضمر، واملضمر: املتصل  -ادلرس املايض-فكنا بدأنا 
 واملنفصل أيضا، ذكر املؤلف اإلمام ابن آجروم رمحه اهلل تعاىل بعد ذلك من املنصوبات املصدر.

 ]املفعول املطلق[

 َباُب َاْلَمْصَدِر )

َوهَُو  َاْلَمْصَدُر هَُو َاِلاْسُم َاْلَمْنصُوُب، َالَِّذي َيجِيُء َثاِلًثا ِفي َتصِْريِف َاْلِفعْلِ، ، حنو َضَرَب َيضِْرُب َضْرًبا،

ِإْن َوافََق َمْعَنى ِقسَْماِن َلفْظِيٌّ َوَمْعَنوِيٌّ، َفإِْن َوافََق َلفُْظُه َلْفَظ ِفْعِلِه َفُهَو َلفِْظيٌّ، َنْحَو َقَتْلُتُه َقْتًلا، َو

 .( ِفْعِلِه ُدوَن َلْفِظِه َفهَُو َمْعَنوِيٌّ ، حنو َجَلْسُت ُقعُوًدا، ، وقمت ُوقُوًفا، ، وما َأْشَبَه َذِلَك

املصدر يف اللغة أصل اليشء، واختلف أهل العلم أيهما هو األصل املصدر أو الفعل؟ والصواب املصدر 
اثلالث عند ترصيف الفعل، فإنك تقول يف فعل )كتب(، )يكتب، هو األصل، واملصدر يُعرف بأنه يأيت 

 كتابة(، و)رضب، يرضب، رضبا(، هذا هو املصدر.

املفعول املطلق هو املصدر اذلي ليس خربا يؤىت به تلأكيد واملراد هنا يف املنصوبات املفعول املطلق، )
قصود أن يف املنصوبات املصدر مقصود (، قال املؤلف )اَلَْمْصَدُر( ليس املاعمله أو بيان نوعه أو عدده

ذلاته، وإنما املراد منه )املفعول املطلق(، سميناه مفعوال مطلقا ألنه غري مقيد بيشء، ليس مفعوال به 
أي وقع عليه الفعل، أو مفعوال فيه وقع الفعل فيه، يعين يف ماكن أو زمان، أو مفعوال هل، ألجله، بل هو 
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د به ما سبق، فاملراد من املصدر هنا اذلي هو من املنصوبات املفعول مفعول مطلق، غري مقّيد بما ُقيّ 
 املطلق.

املفعول املطلق منصوب ىلع األبد، أما املصدر فقد يأيت مرفواع، أو منصوبا، أو جمرورا، تقول )الرضب 
 غري جائز يف الوجه(، )إن الرضب ىلع الوجه منيه عنه(، )نىه عن الرضب إىل الوجه(، الرضب هنا هو

املصدر، مرفواع أو منصوبا أو خمفوضا، لكن إذا وقع موقع املفعول املطلق كـ)رضبه رضبا(، و)رضبه 
 رضب ادلواب(، )ورضبه رضبتني( هذا لكه موضعه موضع املفعول املطلق، أو )رضبه رضبا منهيا عنه(.

 ]أقسام املفعول املطلق[

 واملفعول املطلق ىلع ثالثة أقسام: 
ُ ُموََس تَْكلِيًماال ذلك قوهل تعاىل }= مؤكد لعامله، ومث1 ، وامليجء بهذا انلوع من 164{النساءَوََكََّم اَّللَّ

 .-عند من يقول باملجاز-املصدر تلأكيد العامل، وبيان إرادة حقيقة اليشء، وأن املجاز غري مراد 

، و)لكمُت الشيخ الكم = انلوع اثلاين املصدر املبني نلوعه، كقولك )احرتمت العالم احرتام الودل لوادله(2
املؤدَّب( وحنو هذا، )احرتمت العالم احرتاما(، )احرتَم، حيرتم، احرتاما( لكن هنا ما قال )احرتاما(، هنا 

أراد أن يؤكد، لكن ملا قال )احرتام الودل لوادله( بني هذا انلوع، بني نوع االحرتام، وكذلك يف الالكم، 
 )لكمت الشيخ تكليم املؤدب(.

ةً اثلالث املبني لعدده، كقوهل تعاىل }= وانلوع 3 وُهْم َثَماننَِي َجِْلَ ، وحنو هذه من اآليات اليت 4{انلورفَاْجِِلُ
 فيها إيراد العدد، واتلقدير: فاجدليهم جدلا عدده ثمانني.

، فَإِْن َواَفَق لَْفُظُه لَْفَظ فِْعلِِه َفُهَو لَْفظِ قال: ) ، ََنَْو َقَتلُْتُه َقْتًًل، َوإِْن َواَفَق َوُهَو قِْسَماِن لَْفِظيٌّ َوَمْعَنوِيٌّ يٌّ
،َمْعََن فِْعلِِه ُدوَن لَْفِظِه َفُهَو  ْشَبَه َذلَِك ، وقمت ُوقُوفًاَنو َجلَْسُت ُقُعوًدا َمْعَنوِيٌّ

َ
( هذا املفعول ، وما أ

 املطلق ىلع قسمني: لفظي ومعنوي.

 = فأما اللفظي فهو اذلي يوافق لفظ فعله.1
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احرتمته تقديرا(، و)وقمت وقوفا(، )كـ وي هو اذلي يدل ىلع معانه وال يوافق لفظه، = واملعن2
 و)جلست قعودا(، وحنو ذلك.

يوافق اللفظ فهو اللفظي، واذلي يوافق املعىن فهو املعنوي، يعين اللفظي يكون املصدر موافقا  فاذلي
ملصدر يف ذلك أو املفعول املطلق ، واملعنوي يكون ا-واألصل هو املصدر كما ذكرنا -للفعل يف لفظه، 

 موافقا للفعل يف معناه، وال تشرتك األلفاظ وال يكون اللفظ لفظا واحدا، هذا هو املفعول املطلق.

وثمة أسماء منصوبة ىلع املفعويلة املطلقة دائما وأبدا، ويه سماعية ومعدودة كمثل )سبحان اهلل(، 
وغري هذه، منصوبة )بّليك وسعديك(، هذه منصوبة ىلع  و)معاذ اهلل(، و)عياذا باهلل(، )أهال وسهال(،

 املفعويلة املطلقة دائما.

 ]باب ظرف الزمان، وظرف املاكن[

 )َباُب َظْرِف َالزََّماِن َوظَْرِف َاْلَمَكاِن 

َلِة، َوَغْدَوًة، َوُبكَْرًة، ظَْرُف َالزََّماِن: هَُو ِاْسُم َالزََّماِن َاْلَمْنصُوُب ِبَتْقِديِر "ِفي" َنْحَو َاْلَيوْمِ، َواللَّْي

 َوَسَحًرا، َوَغًدا، َوَعَتَمًة، َوَصَباًحا، َوَمَساًء، َوَأَبًدا، َوأََمًدا، َوحِيًنا َوَما َأْشَبَه َذِلَك. 

َوَوَراَء، َوفَوَْق، َوظَْرُف َاْلَمَكاِن: ُهَو ِاْسُم َاْلَمَكاِن َاْلَمْنصُوُب ِبَتْقِديِر "ِفي" َنحَْو أََماَم، َوَخْلفَ، َوُقدَّاَم، 

 َوَتْحَت، َوِعْنَد، َوَمَع، َوِإَزاَء، َوِحَذاَء، َوِتْلَقاَء، َوَثمَّ، َوُهَنا، َوَما َأْشَبَه َذِلَك.(

هذا انلوع اثلالث من املنصوبات، أال وهو ظرف الزمان، وظرف املاكن، الظرف يف اللغة هو الواعء، أي 
نصوبان ظرفا ألنهما ظروف ملا يقع فيها من احلوادث، يعين ما ييع اليشء، وحييط به، وسيم هذان امل

هو زمن ييع ويشمل هذا احلدث وماكن ييع ويشمل أيضا هذا احلادث اذلي وقع فيه، واملراد بالظرف )
 (، وهو ىلع قسمني: ظرف الزمان، وظرف املاكن.اسم منصوب يدل ىلع زمن أو ماكن وقوع احلدث فيه

اسم منصوب يدل ىلع و نفس اتلعريف السابق إال أنه مقيد بالزمن )فأما ظرف الزمان فتعريفه ه 
صمت يوم فقونلا )( كأن تقول )صمُت يوم اخلميس، ويوم اإلثنني(، الزمن اذلي وقع فيه احلادث

اخلميس(، )يوم( منصوب، وهو ظرف زمان يدل ىلع أن الصيام وقع يف هذا الزمن اذلي هو يوم 
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مساء األربعاء(، وحنو ذلك، )أو صباح اخلميس( )أو اح اجلمعة(، اخلميس، وكذلك قولك )سافرت صب
 هذا بالنسبة لظرف الزمان.

 ]أقسام ظرف الزمان[

 وهل ألفاظ كثرية، وينقسم باعتبارات.
 = االعتبار األول: ظرف الزمان منه املبهم وما ليس بمبهم:1

ثل )أبدا(، و)أمدا(، و)حينا(، ويزاد أ= أما املبهم فهو ماال يدل ىلع زمن حمّدد، ومّثل هل هنا املؤلف بم
 أيضا )اللحظة( و)الوقت( و)الزمن( و)ادلهر(، و)برهة(، وحنو ذلك.

 ب= وأما غري املبهم فهو املختص، وهذا يدل ىلع مقدار معني.

 ]معاين أسماء ظروف الزمان[

َمانِ قال هنا ) َماِن: ُهَو اِْسُم اَلزَّ ريه، يكون منصوبا، )اسم الزمان( (، )هو اسم( فليس فعال أو غَظْرُف اَلزَّ
أي اذلي يدل ىلع زمن، وهو منصوب أيضا، )بِتَْقِديِر "يِف"( يعين، لو قلَت )صمت يوم اخلميس(، فاملراد 

)صمت يف يوم اخلميس(، الصيام واقع يف يوم اخلميس، مثل املؤلف رمحه اهلل تعاىل ببعض الظروف 
 الزمانية فقال:

 ع من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.( ايلوم يف الرشاَْْلَْومِ )
 ( من الغروب إىل قبل طلوع الفجر.َواللَّْيلَةِ ) 

 ( ويه اذلهاب صباحا بعد طلوع الشمس.َوَغْدَوةً ) 
( هو اتلبكري، أن يكون بعد طلوع الفجر، قال: وابلكرة يه أول انلهار، والغدوة ما بني صالة َوُبْكَرةً ) 

 الصبح وطلوع الشمس.
 ( وهو وقت السحر أي يكون يف آخر الليل.وََسَحًرا) 

 ( هو ايلوم اذلي بعد يومك.َوَغًدا) 
( هو اسم للعشاء، اكنت تسىم به صالة العشاء، وأصل العتمة هو الوقت املحدد حتلب فيه وََعَتَمةً ) 

العتمة، فنىه اإلبل، اكن العرب حيلبون فيه اإلبل، ولقرب العشاء منه صاروا يطلقون ىلع العشاء اسم 
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انليب صىل اهلل عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة خشية أن يغلب ىلع التسمية الرشعية األعراف، 
وهذا انليه معلوم معقول املعىن من حيث أنه ال يغلب األعراف مثل هذه التسمية العتمة ىلع التسمية 

وجاء يف أحاديث كثرية، كحديث  الرشعية، وإال فليس حراما أن تسىم العشاء بالعتمة، بل جيوز ذلك
 أيب بردة األسليم وحديث جابر بن عبد اهلل وغري هؤالء يف بيان أوقات العشاء، فسموا العشاء بالعتمة.

 ( أيضا من أول انلهار حىت وقت الضىح.َوَصَباًحا)
فهو اسم ملا  ( يف اللغة يطلق ىلع الظهر، ويطلق ىلع ما بعد العرص، ويطلق ىلع ما بعد املغرب،َوَمَساءً )

يُبتدأ به من الزوال إىل ما بعد املغرب، يف اللغة لكه يصح إطالق اسم املساء عليه، أما يف الرشع فيما ورد 
من أعمال تُعمل يف املساء ففيه خالف بني أهل العلم أيضا، منها أذاكر املساء مثال، وفيه خالف بني 

أهل العلم يقولون هو بعد العرص أو بعد املغرب،  أهل العلم بناء ىلع اخلالف املوجود يف اللغة، فغالب
وبعض أهل العلم ذهب إىل أنها تكون بعد الزوال أيضا، ألنه يطلق يف لغة العرب اسم املساء ىلع ما 

 بعد الزوال، فاملساء يف اللغة يبتدأ من الزوال.

بًَدا) 
َ
ال حّد هل وال اغية  ( هذا وقت مبهم، هذا ظرف زمان مبهم يدل ىلع وقت وزمن ملا يُستقبلوَأ

 ( كذلك اسم لزمن غري معلوم، ال ابلداية وال انلهاية.وَِحيًناالنتهائه، ومثله أيضا )األمد(، )

ويلحق بهذا غريه )ايلوم، الليلة، غدوة، وبكرة، وسحرا، وضىًح، وأصيال، وظهرية، وزواال، وعشاء،  
 ومغربا، وظهرا، وعرصا( هذا لكه ينتصب ىلع الظرفية.

ا هو مبهم كـ)برهة( و)زمن( و)وقت( و)حلظة( وغري هذا، هذا لكه يلحق بظروف الزمان، فإذا كذلك مم
ىلع الظرفية، فيه بعض اتلفصيل يف هذا ابلاب، لكن لعله يف كتاب  جاء هذا، فإنه يكون منصوبا

 مفصل أحسن.

يأيت معربا = ومن هذه الظروف ما هو مالزم للنصب ىلع الظرفية، ومنه ما ينصب ىلع الظرفية، و2
 بإعرابات أخرى حبسب موقعه من اجلملة.
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 ]ظرف الزمان وأقسامه[

"( أيضا، لّما تقول )جلست ُهَو اِْسُم اَلَْماَكِن اَلَْمْنُصوُب بَِتْقِديِر "ِف ( سبق تعريفه أيضا )َوَظْرُف اَلَْماَكنِ قال )
ا ينقسم إىل قسمني كظرف أمام زيد(، أو )قّدام عمرو( املراد أنك جلست يف ذلك املاكن، وهو أيض

 الزمان، منه املبهم ومنه املختص.

وراء، وقدام، وخلف، ويمني، وشمال، وفوق )كـ أ= املبهم ما ال يدل ىلع مقّدر ومعني، هذا املبهم، 
 .حمددةوحتت( وحنو هذه، فهذه غري 

ر معني، ب= القسم اثلاين املختص أو غري املبهم، ويسىم أيضا باملختص، وهو ما هل حدود ومقدا
 كـ)ادلار وابليت واملسجد( وحنو ذلك.

َمامَ قال )
َ
امَ ( يعين وراء، )وََخلَْف ( واألمام يطلق ىلع ما هو قدامك، )ََنَْو أ ( َوَوَراءَ ( أيضا كأمام، )َوُقدَّ

ُخُذ ُُكَّ َسِفيَنٍة َغْصًبايطلق ىلع خلف، ويطلق أيضا ىلع معىن األمام }
ْ
، 79لكهف{اَوََكَن َوَراَءُهْم َملٌِك يَأ

( َوََتَْت ( ماكن اعٍل، )َوَفْوَق {، فوراء تأيت بمعىن أمام، )وَكن أمامهمجاء يف بعض القراءات اتلفسريية }
، َوإَِزاَء، وَِحَذاءَ ( يدل ىلع املصاحبة، وأنه مالزم هل )َوَمعَ ( وعند يدل ىلع القرب، )َوِعْندَ ماكن أسفل، )

(، إشارة إىل ماكن أيضا، وهو َوُهَنا( أي مالزما ذللك املاكن، )َوَثمَّ ) ( تدل ىلع املقاربة، واملحاذاة،َوتِلَْقاءَ 
ْشَبَه َذلَِك اسم إشارة، قال )

َ
 (.َوَما أ

 هذه الظروف اليت ذكرها هنا يه ىلع قسمني:

= قسم ينتصب ىلع املفعول فيه، وألنه ظرف ماكن دائما وأبدا، ويه األلفاظ اليت ذكرها املؤلف، أي 1
املبهم اذلي هو غري خمتص، هذا ينتصب ىلع املفعول فيه أو ىلع الظرفية، وال يكون إال الظرف الزماين 

 كذلك.

= والقسم اثلاين اذلي هو غري املبهم، املختص فهذا ال ينتصب ىلع الظرفية، وإنما يدخل عليه حرف 2
لكه نصبه  اجلر اذلي هو )يف( فيجب جره حبرف اجلر اذلي هو )يف(، فالظرف املختص املحدد املعني،

 يكون ال ينصب ىلع الظرفية وإنما جير حبرف اجلر )يف(.
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هناك بعض األفعال اختصت بأن تنصب الظرف املاكين املحدد املختص ويه سماعية تقول )زرت عليا 
يف داره(، لكن فعل )دخل( تقول )دخلت دار يلع(، و)أتيت بيته(، و)أتيت مرص( و)نزلت بغداد(، 

تنصب هذه الظروف اليت يه حمددة وخمصصة ىلع الظرفية أو ىلع أنها  هذه األفعال اختصت بأنها
 مفعول به.

 : شيخنا )يف داره( اسم جمرور!الطالب

: املثال )زرت عليا يف داره(، )زرت( فعل وفاعل، و)عليا( مفعول به، و)يف( حرف جر و)داره( الشيخ
فيد الظرفية لكن ما يكون اسم جمرور وهو مضاف واهلاء مضاف إيله، و)يف(اذلي هو حرف جر، ي

منصوبا، تقول دائما )يف داره( جار وجمرور، واجلار واملجرور هذا متعلق دائما بمشتق وهو )زار(، اجلار 
واملجرور هنا يفيد الظرفية، يعين الزيارة اكنت يف ماكن، يف دار يلع، أما إذا جاء بالفعل ذاك فيعترب 

 مفعوال به، )أتيت بغداد( مفعول به ظرف.

 ناقشة[]م

 اقرأ علينا ما قاهل الشارح. 

اجعل ُك فعل من األفعال اآلتية ف مجلتني مفيدتني، وهات للك فعل بمصدره منصوباً ـ  1: )الطالب
" حفظ، رشب، لعب، استغفر، باع،  ىلع أنه مفعول مطلق: مؤكد لعامله مرة، ومبني نلوعه مرة أخرى:

 ".(سار

لتني مفيدتني، ولك فعل بمصدره منصوبا ىلع املفعول املطلق، : يعين هنا طلب منك أن تأيت جبمالشيخ
 يؤكد اعمله أو يبينه نوعه أو عدده .. )حفظ( مؤكد لعامله!

 : )حفظت ادلرس حفظا(.الطالب

 : ومبني نلوعه!الشيخ

 : )حفظت ادلرس حفظا متقنا(.الطالب
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: هذا مؤكد نلوعه، إذا قلَت: )حفظ املتقن حلفظه(، لكن مثالك صفة، ملا تقول )حفظت ادلرس الشيخ
حفظا( مفعول مطلق، أكدت، لو قلت )حفظ املتقن( لاكن أحسن، ويكون مبينا، أو )حفظ املتقن 

 للقرآن(، يكون مبينا.. )رِشب(!، من يعطينا مجلة فيها رشب مفعوال مطلقا.

 ملاء رشبا(.: )رشبت االطالب

 : هذا تأكيد، مبني نلوعه!الشيخ

 : )رشبت املاء رشب العطشان(.الطالب

 : )لعب(!الشيخ

 : )لعبت بالكرة لعبا(.الطالب

 : مبني نلوعه يعين الكيفية والطريقة!الشيخ

 : )لعبت بالكرة لعب املاهر(.الطالب

 : )استغفر( مثال مؤكد؟الشيخ

 : )استغفرت استغفارا(.الطالب

 ملبني نلوعه؟: االشيخ

 : )استغفرت اهلل تعاىل استغفار اتلائبني(.الطالب

 : )باع(!الشيخ

 : )باع الاكفر نفسه بيعا ال ربح فيه(.الطالب

 : هذا مبني نلوعه، واملؤكد؟الشيخ

 : )باع اتلاجر سلعته بيعا(.الطالب

 : )سار(.الشيخ



 

 245صفحة | 

 : )سار الرجل سريا(.الطالب

 : واملبني نلوعه؟الشيخ

 ر الرجل سري النِشط(.: )ساالطالب

 : اقرأالشيخ

ـ اجعل ُك اسم من األسماء االتية مفعوالً مطلقاً ف مجلة مفيدة: "حفظاً، لعباً هادئاً، بيع  2: )الطالب
 "(املضطر، رساً رسيعاً، سهراً طويًلً، غضبة األسد، وثبة انلمر

ظي ومعنوي، اللفظي يوافق لفظه، : )هادئا(، ما تنسوا أننا أخذنا املفعول املطلق ىلع قسمني لفالشيخ 
 واملعنوي يوافق معناه وخيتلف يف اللفظ، هات مجلة فيها )هادئا( مفعوال مطلقا.

 : )سكن الرجل هادئا(.الطالب

 : جيد السكون بمعىن اهلدوء. )بيع املضطر(.الشيخ

 : )باع الرجل سلعته بيع املضطر(.الطالب

 : )سهرا طويال( نعم حممد األمني.الشيخ

 : )سهرت سهرا طويال(.الطالب

 : )غضبة األسد( اعدل!الشيخ

 : )غضب الرجل غضبة األسد(.الطالب

 ، اقرأ!-مثال-: )وثبة انلمر(، وثب القط ىلع الطائر ووثبة انلمر الشيخ

 ىلع... افخي: اآلتيةمفعوالً مطلقاً مناسباً ف ُك ماكن من املاكن اخلاْلة  عض: )الطالب

 فارس. :الشيخ

 : )خياف ىلع نفسه خوفا(.طالبال
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 : )ظهر ابلدر .....(.الشيخ

 : )ظهر ابلدر ظهورا ثانيا(.الطالب

 : )يثور الرباكن .......( عبد الرحيم.الشيخ

 : )يثور الرباكن ثوارانا(.الطالب

 : )اترك اهلذر ........( هو الالكم الزائد وما هل فائدة وما هل نفع.الشيخ

 (.: )اترك اهلذر تراكالطالب

 : )جتنب املزاح( عبد الرحيم.الشيخ

 : )جتنب املزاح جتّنبا(.الطالب

 : ومبني للنوع؟ جتنب املزاح جتنبك للمعايص، )َغلَِت الِمرجُل .......( القدر، عمر.الشيخ

 : )َغلَِت الِمرجُل غليانا(.الطالب

 : )فاض انليل .......( نور ادلين؟الشيخ

 : )فاض انليل فيضانا(.الطالب

 )رصخ الطفل(، مبني للنوع؟ الشيخ

 : )رصخ الطفل رصخة املتوجع(.الطالب

 : هذه بعض األمثلة.الشيخ

 : تبيني نوع العامل كيف يكون؟الطالب

: املبنّي نلوع العامل سياقه، تكون يه باإلضافة اغبلا، )احرتمت العالم احرتام الودل لوادله( تبنّي الشيخ
للنوع، أما إذا أوردته ىلع هيئة الصفة، )حفظا متقنا( هو فيه انلوع، لكن السياق البد أن يكون مبينا 
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بيان للنوع لكن هذا وصف يصح أنه بيان للنوع، لكن ليس كما لو قلت )حفظ املتقن(، هذا أدق، 
 مع أنه يعترب مبينا للنوع.

َِة([ ْلْ وْحِة ويشٍء من ادلُّ  ]استطراد حول رشح حديث )واستعينوا بالغدَوةِ والرَّ

 .... غري واضح ....[.الطالب: ]

َةِ الشيخ: احلديث ) ْلْ وْحِة ويشٍء من ادلُّ ، هذا احلديث بني فيه انليب صىل اهلل 1(واستعينوا بالغدَوةِ والرَّ
عليه وسلم ما جيب ىلع املسلم أن يفعله يف حياته، وأن املنهج اذلي يسري عليه هو منهج اتلوسط، ال 

ر ما يستطيع وحماولة التسديد واملقاربة )سددوا وقاربوا(، إفراط وال تفريط، وأن جيتهد يف االستقامة قد
فهذا املنهج اذلي بينه انليب صىل اهلل عليه وسلم فيما ينبيغ ىلع املسلم أن يفعله، ثم أشار بعد ذلك إىل 
األزمنة واألوقات اليت ينبيغ ىلع املسلم أن يغتنمها، ولكن هو قد يغفل عنها، كما أن هذه األزمنة 

 أزمنة يغتنم فيها املسافر حظه من السري وامليش، اليت يه الغدوة والروحة ويشء من ادلجلة، نفسها تعترب
هذه أوقات يفرح فيها املسافر، تعينه ىلع قضاء سفره، ومساعدة هل يف سفره، وهو أن يبّكر غدوة، 

 يه وكذلك يمرش روحة وهو امليش مساء، ويشء من ادلجلة وهو ثلث من الليل، هذه األوقات اليت
 يغتنمها املسافر يلقيض وطره.

فاملسلم أيضا إشارة إيله إىل أنه مسافر يف هذه ادلنيا، فليغتنم هذه األلفاظ للسيع فيها إىل ما فيه خري 
هل، وأنها من األوقات اليت ينبيغ أن تُغتنم كما أن املسافر ينتبه هلا فيغتنمها كذلك، فاملراد هو اإلشارة 

ار، ما بني الصبح إىل طلوع الشمس، والروحة ويه ما يكون مساء، ويشء من إىل الغدوة ويه أول انله
يغفل عنها املسلم، وأن يبادر إيلها، هذا  أاّل ادلجلة وهو الليل، وأن هذه األعمال يف هذه األوقات ينبيغ 

 املقصود من احلديث.

 

 

                                                           
 [39]صحيح البخاري  1



 

 248صفحة | 

 ]باب احلال[

 نأخذ احلال اقرأ

 )َباُب َاْلَحاِل 

 َاْلَمْنصُوُب، َاْلُمَفسُِّر ِلَما ِاْنَبَهَم ِمْن َاْلَهْيَئاِت، َنحَْو َقْوِلَك "َجاَء َزْيٌد َراِكًبا" َو"َرِكْبُت َاْلَحاُل: ُهَو َاِلاْسُم

ِإلَّا  َوَلا َيكُوَن َاْلَحاُل ِإلَّا َنكَِرةً، َوَلا َيكُوُن،َاْلفََرسَ ُمسَْرًجا" َو"َلِقيُت َعْبَد َاللَِّه َراِكًبا" َوَما َأْشَبَه َذِلَك 

 َبْعَد َتَماِم َاْلَكَلاِم، َوَلا َيُكوُن َصاِحُبَها ِإلَّا َمعِْرَفةً. (

قال )بَاُب احَْلَاِل( احلال هو الوصف واهليئة اليت يه قائمة باذلات، هذا يف اللغة، ويف االصطالح )احلال 
االسم( خرج الفعل، وملا  هو االسم املنصوب الفضلة املبني ملا انبهم من اهليئات(، فلما قلنا )احلال هو

قلنا )املنصوب( خرج املرفوع واملخفوض، وملا قلنا )الفضلة( أي يمكن االستغناء عنه فتمام الالكم 
يكون بدونه، وقيدنا أنه )املبني اهليئة( تلميزيه عن اتلميزي، ألن اتلميزي يبني اذلوات، فقونلا )املبني ملا 

ة وقوع احلدث، إما من الفاعل، أو من املفعول به، أو منهما معا، انبهم من اهليئات(، أي أنه حيدد نلا هيئ
 أو من غريهما.

 ]معَن كون احلال فْضلة[

 : ما معىن الفضلة؟الطالب

: يعين جاء بعد تمام الالكم، لكن ال يلزم بالرضورة أنه يستغىن عنه، قد يستغىن عنه وقد ال الشيخ
َواَل يَُكوُن إاِلَّ َبْعَد َتَماِم معىن فضلة قوهل كما سيأيت  )يستغىن عنه، وهذا اذلي يمزي احلال بأنواعه، ف

مِ  (، ففرق بني ما جاء بعد تمام الالكم، وبني ما يمكن االستغناء عنه، اذلي يمكن االستغناء عنه اَلْلََكَ
م يعين أن الالكم يتم لفظه ومعناه ويستويف أراكنه بدون هذه اللفظة يعين ما حيتاج، أما بعد تمام الالك
أي أنه يستويف لك ركن من أراكن اجلملة تتمته، يعين إذا اكن فعال يكون هل فاعل، وإذا اكن مبتدأ 

يكون هل خرب، هذا املقصود، إذا اكن فعال متعديا يستويف مفعوال، ثم يأيت احلال بعد تمام الالكم، قد 
 يُستغىن عنه.
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ْرِض ُمْفِسِدينَ َواَل َتْعثَ لكن قد ال يُستغىن عنه كما يف قوهل عز وجل } 
َ
، )تعثوا يف 60{ابلقرةْوا ِف اأْل

 األرض( أنتم، حال كونكم )مفسدين(، وإن اكن العثو هو نفسه الفساد، هذا مبني للهيئة ومؤكد هلا.

( يعين يفرس نلا، ملا تقول )جاء زيد( املعىن تام، وجميئه هذا حيتمل ُهَو ااَِلْسُم اَلَْمْنُصوُب، اَلُْمَفِّسُ قال )
كبا، وحيتمل ماشيا، وحيتمل حمموال من طرف غريه، حيتمل أن يكون مصابا، حيتمل أن يكون را

صحيحا، سليما، أو به عرج ... أو غري ذلك، فهذا امليجء هل هيئات كثرية، فاذلي يبني نلا هذا امليجء هو 
 اسٌم منصوب، ونكرة، نسميه احلال.

( فرق بني اهليئة واذلات، لّما أقول )تصببت عرقا( العرق يشء ذايت، اِت اَلُْمَفِّسُ لَِما اِْنَبَهَم ِمْن اَلَْهْيئَ )
وليس هيئة، لكن ملا نقول )جئت راكبا(، و)سافرت مرساع(، و)لقيت عبد اهلل راكبا(، أو )لقيت عبد 

 اهلل راكبَني( أنا وهو، و)ركبت الفرس مرسجا( حال كونه مرسجا.

"( هنا احلال من زيد اذلي هو فاعل، لكن لو قلَت )رأيت زيدا راكبا( ًباََنَْو قَْولَِك "َجاَء َزْيٌد َراكِ قال )
 هنا احلال من املفعول به.

 الطالب: هنا تم املعىن.

ويستويف لك ركن تتمته، لكن ال يلزم أن يصح االستغناء عنه، قد  يتم الالكمالشيخ: نعم يتم املعىن 
تقول )راكبا(، تقول )رأيت  أاّل ملعىن، تستطيع يستغىن وقد ال يستغىن عنه، تقول )رأيت زيدا( تم ا

 زيدا(، لكن أحيانا البد منه.

ِ َراكًِبا"( يعين الفرس، )َو"َركِْبُت اَلَْفَرَس ُمّْسًَجا)َو" "(، )راكبا( هنا حال يصح هذا ويصح لَِقيُت َعْبَد اَّلَلَّ
جال راكبا(، حال للرجل ال ذلاك، لكن إذا قلت)رأيت عبد اهلل راكبَني( فال إشاكل، لو قلت )لقيت ر

( فإذا قلَت )لقيت َواَل يَُكوُن َصاِحُبَها إاِلَّ َمْعرِفَةً يصح، ألنه صاحب احلال البد أن يكون معرفة، )
رجال راكبا( تقول حال من اتلاء، ألن اتلاء معرفة، أو تقول صفة لرجل، )لقيت رجال( مفعول به 

 وصفته )راكبا(.

ْشَبَه َذلَِك )
َ
 أشبه ذلك من األمثلة. ( وماَوَما أ
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 ]رشوط احلال[

َاُل إاِلَّ نَِكَرةً )
ْ

 ( هنا صار يذكر يف رشوط احلال:َواَل يَُكوَن احَل

: وهو يف احلال نفسه، ال بد وأن يكون نكرة، فال يصح أن تُعرب املعرفة حاال، وما الرشط األول= 1
ف إىل الضمري، واملضاف إىل الضمري جاء حنو ذلك فهو مؤّول، يعين كما يقولون )جاء األمري وحده( مضا

معرفة، لكن هنا أولوه: أي منفردا، احلال إذا اكن يف صورة املعرفة، فهو مؤّول مثل )جاء األمري وحده(، 
أي منفردا، وقوهلم )أرسلها العراق( هذا حال لكن املراد بها أوال بأّول، هذا الرشط األول يكون يف 

 احلال بنفسه.

ن يف احلال أيضا وهو أنه ال يكون إال بعد تمام الالكم، قد يستغىن عنه وقد ال : يكوالرشط اثلاين= 2
 يستغىن عنه.

: يكون يف صاحب احلال، وهو أن يكون معرفة قال )َواَل يَُكوُن َصاِحبَُها إِالَّ والرشط اثلالث= 3
، فال يصح أن ةَمْعِرَفًة( يعين هذا احلال يقع ىلع صاحبه، فكيف يكون صاحبه؟ البد وأن يكون معرف

 با(! ال يصح، تقول )جاء رجل راكٌب(.تقول )جاء رجٌل راك

 : صاحب احلال ممكن يكون فاعل وغريه؟الطالب

ميجء احلال  اختالفهم يف: يكون فاعال، مفعوال به، أو للكيهما الفاعل واملفعول به كـ)راكبني(، الشيخ
من املبتدأ، ومجهور انلحاة ىلع املنع، واألقرب من املبتدأ، فسيبويه يذهب إىل أنه يصح أن يكون احلال 

 أنه يصح أن يأيت احلال من املبتدأ، وذللك شواهد.

كذلك مما يعرف احلال ببعض أسماء االستفهام اليت تدل ىلع بيان اهليئة كمثل )كيف قدم زيد؟( تقول  
حبه، وسبب ذلك أن اسم )قدم زيد راكبا(، )متعبا(، )فرحا(، )فزاع(، هنا نالحظ أن احلال تقدم ىلع صا

 االستفهام البد أن يكون يف صدر الالكم، وإال فاألصل أن يكون احلال بعد تمام الالكم.

 : كيف يعرب؟الطالب
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: )كيف( اسم استفهام مبين ىلع الفتح يف حمل نصب حال و)قدم( فعل ماض، و)يلع( فاعل الشيخ
 مرفوع.

وقلنا إن احلال ال يأيت إال من معرفة، يعين صاحب احلال ال يكون نكرة، وقد يأيت نكرة أحيانا إذا 
يَّاٍم َسَواًء{فصلت

َ
ْرَبَعِة أ

َ
، 10اكن هل مسواغ، كأن يوصف أو يُضاف، أو يتقدم عليه احلال، مثال ذلك } يِف أ

كونها متساوية، واملسوغ لكون ووصفت بأيام، وجاء احلال منها نكرة )سواًء(، حال  فأربعة نكرة،
 صاحب احلال نكرة أنه مضاف، )أربعة أيام(، وقد يكون مضافا كقول الشاعر: 

 َنََّْيَت يَا َرِبَّ نُوحاً َواْسَتَجْبَت ََلُ *** ِف فُلٍُك َماِخٍر ِف اْْلَِمَّ َمْشُحونَا 

حال من )فلك(، ويه )فلك( هنا نكرة موصوف بأنه ماخر، فصح إتيان احلال منه وهو )مشحونا( 
 نكرة لكنها وُصفت، هذا مثال املوصوف، سوغ ميجء احلال منه أنه موصوف.

 لعلنا نكتيف بهذا إن شاء اهلل تعاىل.
 


